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�ারক ন�র: ৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০০৮.১৯.৩৬ তািরখ: 
০৯ মাচ � ২০২১

২৪ ফা�ন ১৪২৭

িবষয়: ড. এ. �ক. এম. সাই�ল ইসলাম �ঞা, �� �ব�ািনক কম �কত�া, পরমা� শি� �ক�, চ��াম এর অ��েল ২৮ (আটাশ) িদেনর
বিহঃবাংলােদশ অিজ�ত �� ম�র সং�া�।

��: ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.২৮৪.১৯.৮০ ০৩ মাচ � ২০২১

        উপ� �� িবষয় ও ��� �ারেকর �িত সদয় �ি� আকষ �ণ�ব �ক জানােনা যাে� �য, বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশেনর পরমা� শি� �ক�,
চ��ােমর �� �ব�ািনক কম �কত�া ড. এ. �ক. এম. সাই�ল ইসলাম �ঞা এর অ��েল জাপােনর ��ওকায় অব�ানরত ত�র একমা� স�ােনর
িচিকৎসাকায � ত�াবধান ও িচিকৎসা সমাপনাে� �দেশ িনেয় আসার লে�� ��েত গমেনর তািরখ হেত ২৮ (আটাশ) িদেনর বিহঃবাংলােদশ অিজ�ত
�� িনে�া� শেত� িনেদ �শ�েম ম�র করা হেলা:

শত�স�হ:
ক)   এ �মেণর যাবতীয় �েয় বাংলােদশ সরকার/কিমশেনর �কান আিথ �ক সংে�ষ থাকেব না;
খ)    ��কালীন িতিন বাংলােদশী ��ায় �বতন ও ভাতািদ �া� হেবন;
গ)    উ� �� �ভােগর জ� িতিন �থকভােেব �কান অথ � দাবী করেবন না;
ঘ)    ��েত যাওয়ার �া�ােল িতিন িনয়�ণকারী ক��প�েক অবিহত করেবন;
ঙ)    িতিন অ�েমািদত সমেয়র অিতির� িবেদেশ অব�ান করেবন না।

৯-৩-২০২১

�চয়ার�ান (চলিত দািয়�) 
বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন

খান �মাঃ �রজা-উন-নবী
উপসিচব (অিতির� দািয়�)

�ফান: ৯৫৪০৮৩৩
ফ�া�: +৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৮

ইেমইল: section6@most.gov.bd

�ারক ন�র: ৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০০৮.১৯.৩৬/১(৯) তািরখ: ২৪ ফা�ন ১৪২৭

০৯ মাচ � ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হেলা (�জ��তার িভি�েত নয়): 
১) িসিনয়র সিচব, পররা� ম�ণালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচব, �র�া �সবা িবভাগ, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র, ঢাকা।



৪) মাননীয় ম�ীর একা� সিচব, মাননীয় ম�ীর দ�র, িব�ান ও ��ি� ম�ণালয়, ঢাকা।
৫) িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র দ�র, িব�ান ও ��ি� ম�ণালয়, ঢাকা।
৬) ইিমে�শন কম �কত�া, হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�র, ঢাকা/শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম/�বনােপাল
�লব�র, যেশার/�িড়মাির �লব�র, লালমিনরহাট/তামািবল �ল ব�র, িসেলট/আখাউড়া �ল ব�র, �া�ণবািড়য়া।
৭) ��া�ামার, অিধশাখা/শাখা-২৪ (আইিস� শাখা), িব�ান ও ��ি� ম�ণালয়, ঢাকা (িজ.ও এর কিপ ম�ণালেয়র ওেয়বসাইেট
�কােশর অ�েরাধসহ)।
৮) ড. এ. �ক. এম. সাই�ল ইসলাম �ঞা, �� �ব�ািনক কম �কত�া, পরমা� শি� �ক�, বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন, চ��াম।
৯) �ি�গত কম �কত�া, অিতির� সিচব (�শাসন) অ�িবভাগ, িব�ান ও ��ি� ম�ণালয়,ঢাকা।

৯-৩-২০২১
খান �মাঃ �রজা-উন-নবী 

উপসিচব (অিতির� দািয়�)


